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ً هي 
ا
ًٌ مً خلل  اإلاياوي ًضعؽ الخباًً الظي الجغغافي الخلل طلً :الجغغافُت خلى

ًٌ الؼعاغُت للظىاهغ داو  الُبُػُت الؼعاغُت بالظىاهغ للظاهغة اإلاياهُت الػلكاث ؤؾاؽ غلى جفؿيره ٍو

ت ً. بها الهلت طاث والبكٍغ

 ألاصواث خُث مً الؼعاغُت الخىىىلىحُا بضعاؾت تهخم وهظلً وجُىعها الؼعاغت وكىء بدزاطت خمته  -1

 . الخايغ الىكذ بلى بالؼعاغت مػغفخه ؤلاوؿان بضؤ ؤن مىظ ، جُىعها في اإلاؿخسضمت وألاؾالُب

 )الجُمىعفىلىحُت ألاقياٌ( ألاعى ؾُذ وؤقياٌ الؼعاعي اليكاٍ في وصوعه اإلاىار بدزاطت تهخم -2

 ول في الؼعاغُت واإلاماعؾاث اإلاياهُت الؿماث جدضص التي الُبُعي والىباث والتربت اإلاائُت اإلاىاعص وهظلً

 . الؼعاغُت الػالم ؤكالُم مً بكلُم

ت الظىاهغ بدزاطت تهخم -3  قإن قإنها الظىاهغ فهظه والؿُاؾُت والاكخهاصًت والاحخماغُت البكٍغ

 .الُبُػُت الػىامل وصوًع جإزير ًفىًق جإزيرها ًيىًن وكض بل الُبُػُت الظىاهغ

 الؼعاغت، جُىًع ومؿخىًي َبُػت وجدلُل فهم في ؤهمُت مً لها إلاا الؼعاغُت الاخهاءاث بدزاطت تهخم -4

ً الؼعاغت حغغافُت في الىمي الخدلُل ؤؾالُب غلى الاغخماص زلٌ مً وطلً

ػت للخغيراث هدُجتج/  ت الهىًع جظهغ خُث الؼعاغُت، الاعى اؾخػماالث في الؿَغ  الىباجاث اإلالىهت الجٍى

ًالهىًع جلً زلٌ فمً الؿىصاء - البًُاء الهىًع ًفىًق بكيل

 هما .الخُىاهاث وجغبُت اإلادانُل بؼعاغت جغجبِ التي الفػالُاث لخدلُم وتهُئتها ألاعى خغازت وهي 

لت فيها جغًي   . ألاؾاؾُت خاحاجه لخإمين الُبُػت ؤلاوؿان بىاؾُتها ٌؿخغل التي الٍُغ

ً.باالؾخلغاع الؼعاغت جماعؽ التي الجماغاث جخهف ان 1-
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يىًن ، خُىاهُت ؤو هباجُت مىخجاث إلهخاج جخجه ان 2-  ؤلاوؿان خاحاث جىفير ؤلاهخاج مً الغغى ٍو

 .واإلالبـ ألازغًي خاحاجه جلبي زام مىاص او َػام مً ألاؾاؾُت

 غلكاث ولُضة هي وبهما الُبُػُت خىاٌ لأل اوػياؽ ؤو َبُعي غُاء مجغص لِؿذ الؼعاغت ان 3-

 ؟ 

ًٌ فيل  مً مغخلت ليل ، وصهُا ومثالُت غلُا الخغاعة صعحاث مً خضوص ًخُلب مدهى

 .وؿبُا واَئت خغاعة صعحاث جخُلب الكخىًي واللمذ والكىفان والكُلم الكػير فمدانُل .همىه مغاخل

ت اإلادانُل مً الػىـ غلى  في الؿىت َُلت غالُت خغاعة صعحاث جخُلب التي والىسُل والبن والياواو اإلاضاٍع

ً.الخهاص زلٌ وؿبُا صافئت خغاعة جخُلب والبرؾُم والبُاَا ؤزغًي مدانُل ان خين

 ج/ الن صعحاث الخغاعة الػالُت جاصي الى حفاف اإلادانُل الؼعاغُت .

 الىباث في )الًىئي الترهُب( فػالُت في مهما صوعا الًىء ًلػب :

ًٌ ًخُلبه الظي فالىكذ ًٌ اإلادهى ًٌ صالت هى الىطج غلى للخهى  َاٌ ولما وغلُه . )الًىء مضة ( الُىم َى

 .الكخاء فهل في ؤهثر ؤًام ًدخاج هجضه لظا .الًىء َاكت مً اللهىًي الُاكت غلى الىباث خهل النهاع
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ًٌ غلى الُاكت هظه غلى خهىله ٌػخمض هما  مً جللل الغُىم ،ألن الغُىم مً الخالُت الؿاغاث مضة َى

ً.اإلاخاح الًىء ملضاع

ً .وؿبُا الػالُت الخغاعة ألخىاٌ مخىُفتج/ ألنها 

ً.اإلاخاح الًىء ملضاع مً جللل ألن الغُىمج  /

ش ًخدضص خُث . اإلادانُل ػعاغت جدضًض في صوًع للهلُؼ :   ، وؤلاهباث البظع، جاٍع

ش والىطج، ، والتزهير  فهل غليها ًُلم والتي الهلُؼ مً جسلى التي باإلاضة مػين بكلُم في الخهاص، وجاٍع

 خؿاؾُت ان هما .واؾػت مؿاخاث غلى ًمخض كض الظي اإلاؼعوغت اإلادانُل جضمير في صوًع للهلُؼ .الىمى

 همُت ان هما . الُماَم و للبُاَا باليؿبت الخاٌ هي هما غيرها جفىًق للهلُؼ الؼعاغُت اإلادانُل بػٌ

ً. الهلُؼ بؿلٍى جخإزغ اإلادانُل وهىغُت

 .: هي الفترة التي جسلىا مً الهلُؼ الظي ًازغ غلى همى وجؼهير وخهاص اإلادانُل  

ىبت ؤهمُت وجفىًق .:   البُئُت الػىامل مً ؤي اإلادانُل إلهخاج باليؿبت الَغ

دهل ..الؼعاغت كُام مػها ًمىً خغاعة صعحاث حؿىص خُث جظهغ ألاهمُت وهظه.ألازغًي  غلى الىباث ٍو

ىبت مً خاحخه ًٌ فان وغلُه .الجظعًي هظامه بىاؾُت ؤؾاؽ بكيل الَغ ىبت غلى الىباث خهى  مً الَغ

ىبت وحضث فةطا . الؼعاغت جىاحه التي اإلاكاول اهبر ًمثل التربت  مً غيرث ،هبيرة بملاصًغ التربت في الَغ

ض ألاوهسجين ملاصًغ مً آهظان جدض فهي . الباًىلىحُت و الىُمائُت غملُاتها ً مً وجٍؼ  ؾامت ميىهاث جيٍى

ًالىباث همى غغكلت بلى جلىص التربت في الؼائضة اإلاُاه فان وغلُه .الىباث لجظوًع

ً
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 ً.خهاصها الهػىبت مً ًجػل مما الخبىب مدانُل ؾىابل جىؿغ حؿبب ج/ النها 

الخبىب بكيل مباقغ فهي حؿبب  لحؿبب غؼاعة ألامُاع جضمير مدانُ

خهاصهاًمدانُل الخبىب مما ًجػل مً الهػب ؾىابل 

ىبت اطا  .  فهي . الباًىلىحُت و الىُمائُت غملُاتها مً هبيرة، غيرث بملاصًغ التربت في وحضثج/ الن الَغ

ض ألاوهسجين ملاصًغ مً آهظان جدض ً ميىهاث مً وجٍؼ  الؼائضة اإلاُاه فان وغلُه .الىباث لجظوًع ؾامت جيٍى

ًالىباث همى غغكلت بلى جلىص التربت في

ػغف .  للىخذ اإلاُلىبت اإلاُاه ملاصًغ فيها جيىًن التي الخالت بإهه التربت حفاف َو

ض اإلاباقغ والخبسغ ؿبب . التربت في اإلاخىفغة اإلاُاه ملاصًغ غلى جٍؼ  جخىفغ ال غىضما اإلادانُل صماع الجفاف َو

ىبت مً وافُت همُت للىباث ً. التربت َع

ض والخبسغ اإلاباقغ للىخذ اإلاُلىبت اإلاُاه ملاصًغ فيها جيىًن التي الخالت بإهه  اإلاُاه ملاصًغ غلى جٍؼ

ً. التربت في اإلاخىفغة

اح .: ًٌ الخإزير ًخمثل ، اإلادانُل غلى مباقغ وغير مباقغ جإزير للٍغ  ، منهما ألاو

 حػغيها غىض ؤشجاعها مً الجىػٍت واإلادانُل الفاههت زماع وؾلٍى ، الىباث بخىؿير اإلاباقغ، وهى

اح اح جدملها التي الغماٌ ؤو باألجغبت ولُا ، الهغيرة الىباجاث حغُُت و . الكضًضة للٍغ  وؤخُاها ، الهابت الٍغ

اح بىلل فُخمثل ، اإلاباقغ غير وهى ، آلازغ الخإزير ؤما . الىباجاث لهظه ولُت الخغُُت هظه جيىًن ىبت الٍغ  للَغ

ض وبالخالي . الجى بلى والخغاعة اح خغهت جٍؼ ً. الخبسغ مً الٍغ
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 حػغيها غىض ؤشجاعها مً الجىػٍت واإلادانُل الفاههت زماع وؾلٍى ، الىباث بخىؿيرا جلىم ج/ النه

اح الكضًضة اح جدملها التي الغماٌ ؤو باألجغبت ولُا ، الهغيرة الىباجاث حغُُت و . للٍغ وؤخُاها  ، الهابت الٍغ

ىبت بىلل فُخمثل ، اإلاباقغ غير وهى ، آلازغ الخإزير ؤما . الىباجاث لهظه ولُت الخغُُت هظه جيىًن اح للَغ  الٍغ

ض وبالخالي . الجى بلى والخغاعة اح خغهت جٍؼ  . الخبسغ مً الٍغ

ً طاث وهي الُابـ ؾُذ مػظم جىؿى التي الغكُلت اإلافخخت الُبلت هي بالتربت ًلهض :  جيٍى

ت مُياهُىُت غملُاث غضة جًافغث خُث الخػلُض قضًض َبُعي نها في وهُماٍو .  جيٍى

مىً نها وظغوف مهضعها خُث مً التربت جلؿُم ٍو  هي : اإلادلُت التربت مىلىلت وؤزغًي مدلُت جغبت بلى جيٍى

 عملُت جغبت حػُي جفىىذ ؤو جدللذ بطا الغملُت فالصخىًع ، غليها جغجىؼ التي الصخىًع مً اإلاكخلت التربت

ت والصخىًع ت جغبت حػُي الجيًر  غىامل بإخضي ؤعؾبذ التي التربت فهي : اإلاىلىلت التربت ؤما . وهىظا حيًر

اح ؤلاعؾاب  الى ًمُل ما ومنها الؿىاص بلى ًمُل ما منها الترب مً مخىىغت مجمىغت وهىان اإلاُاه ؤو والٍغ

 .الخضًض اواؾُض وؿبت فيها جؼصاص التي التربت هي الخمغاء التربت ؤن خُث الاخمغاع بلى ًمُل ما ومنها الانفغاع

 امخهام غلى كضعة غيرها مً ؤهثر فهي الؿىصاء التربت هي اللىًن خُث مً زهىبت الترب ؤهىاع وؤهثر

ت والتربت خغاعتها مً وجغفؼ الضفء ججلب التي الكمـ ؤقػت ً. اإلاضاٍع

ً في ألاؾاؽ وهى اإلاىار ؤؾاؽ غلى للتربت جهيُف فهىان  ؿمى التربت جيٍى  غلى او اإلاىاخي بالخهيُف َو

 الفليرة فالتربت : الخهبت والتربت الفليرة التربت اإلاىازُت الخإزيراث بلى بيافت الىُماوًي الخهيُف ؤؾاؽ

ت اإلاىاص بلى جفخلغ التي التربت هي ت الػًٍى  التربت ؤما بهباجه، خالت في الىباث اليها ًدخاج التي والىُمُاٍو

ً.ؤلاهباث لػملُت اللػمت اإلاىاص بخلً الغىُت التربت فهي الخهبت

 ؤلاهباث لػملُت اإلاىاص اللػمت بخلً الغىُت التربت فهي. 

 ت اإلاىاص بلى جفخلغ التي التربت هي ت والىُمُاٍو  خالت في الىباث اليها ًدخاج التي الػًٍى

 بهباجه

 



 

 

50 

 : جدللذ ؤو بطا الغملُت فالصخىًع ، غليها جغجىؼ التي الصخىًع مً اإلاكخلت التربت هي 

ت والصخىًع عملُت جغبت حػُي جفىىذ ت جغبت حػُي الجيًر ًحيًر

  :اح ؤلاعؾاب غىامل بإخضي ؤعؾبذ التي التربت فهي  اإلاُاه ؤو والٍغ

ت والتربت خغاعتها مً وجغفؼ الضفء ججلب التي الكمـ امخهام ؤقػت غلى صعةاك ؤنالنها ج/    اإلاضاٍع

 ومنها الانفغاع الى ًمُل ما ومنها الؿىاص بلى ًمُل ما منها الترب مً مخىىغت مجمىغت هىان

 وؤهثر ؤهىاع .الخضًض اواؾُض وؿبت فيها جؼصاص التي التربت هي الخمغاء التربت ؤن خُث عالاخمغا بلى ًمُلما 

 الكمـ امخهام ؤقػت غلى كضعة غيرها مً ؤهثر فهي الؿىصاء التربت هي اللىًن خُث مً زهىبت الترب

ت والتربت خغاعتها مً وجغفؼ الضفء ججلب التي ً. اإلاضاٍع

ؿمى اإلاىار ؤؾاؽ غلى للتربت جهيُف هىان ًاإلاىاخي بالخهيُف َو

والتربت التربت الخهبت ف التربت الى ىهالخهىبت وفُه ج ؤؾاؽ غلى للتربت جهيُف هىان

ًالفليرة 

نها وظغوف مهضعها خُث مً التربت جلؿُم ًمىً  مىلىلت وؤزغًي مدلُت جغبت بلى جيٍى

 بالثروة واإلاخمثلت الؼعاغت في اإلااٌ عؤؽ مضزلث اؾخػغيىا ما بطا الؼعاغت في اإلااٌ عؤؽ ؤهمُت جظهغ

 وألاصواث ، والعجلث ، واإلاىىىت ألاعى، وقغاء ، ػملوال ، واإلابُضاث ، واإلاسهباث ، والبظوًع الخُىاهُت،

 كغاعاجه اإلاؼاعع ًخسظ لظا . توالهُاه والخهلُذ ، واللىًي والىكىص، ، والبىاًاث ، ازخلفها غلى الؼعاغُت

 هبير ماٌ عؤؽ له جىفغ ما فةطا .ماٌ عؤؽ مً له ًخىفغ ما ؤؾاؽ غلى لألعى الؼعاعي باالؾدثماع اإلاخػللت

 وهظا . اإلاؿخسضم اإلااٌ عؤؽ ًدضصه هبير بػائض غلُه ٌػىص مما الؿىًق هدى الؼعاعي اؾدثماعه  وحه
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 عؤؽ جخُلب البضًلت ألاهماٍ هظه الن . بضًلت ػعاغُت ؤهماٍ إلًجاص ؤمامها مدضصاث ًًؼ الضائم الاؾدثماع

 باإلادانُل ألاعى ػعاغت اؾدثماع في مؿخسضم ماٌ عؤؽ فلضان مً طلً ًغافم غما فًل ، حضًض ماٌ

ً. جبضًلها اإلاغاص

ً

ً

ظهغ .ؤهماَه وحغُير الؼعاعي الاؾدثماع جُىًع في هبيرا صوعا الؼعاغت في الخىىىلىحُت للخدىالث ان  مثل ٍو

ًٌ خهاص في ؤم ألاعى خغازت مجاٌ في ؾىاء الؼعاغُت الػملُاث في اإلاىىىت الاؾخسضام هظا  اإلادهى

 للىخضة اهبر بهخاحُت وجدلم اهبر، ػعاغُت مؿاخاث اؾدثماع جدُذ التي ألازغًي الؼعاغُت والػملُاث

 صوًع لها ؤزغًي وبػباعة . ؤؾغع بكيل جخم الؼعاغُت الػملُاث ججػل انها هما . الؼعاغُت ألاعى مً اإلاؿاخُت

ًٌ جدؿين في مباقغ ت الخىىىلىحُا وفم اإلاؼعغت وبصاعة الؼعاغُت ألاصواث لخدؿين ان الؼعاغُت الخلى  ؤلاصاٍع

 هثافت مجاٌ في ؾىاء .اهبر هفؼ مػه ًخدلم الظي بالكيل الؼعاغت ؤهماٍ حغير جدلم الخضًثت الاكخهاصًت

 بخغُير حؿاهم ؤن ًمىً .غالُت ػعاغُت غىائض غنها جيخج التي اإلادانُل مجمىغاث مجاٌ في ؤو الؼعاغت

ً. الػام الؼعاعي ألاعى اإلاظهغ

 لؼعاغت اإلاياهُت ألاهماٍ غلى مباقغ جإزير غليها جخدغن التي الىلل ووؾائِ والُغًق الىلل لدؿهُلث ان

 الخؼًن وولفت اإلاؼعغت غمالت ججػل الجُضة الىلل فدؿهُلث . الػالم في ألاكالُم مً بكلُم ؤي في اإلادانُل

 ألاصواث افًل قغاء غلى اإلاثاٌ، ؾبُل غلى ، اإلاؼاعع حؿاغض الىلل ًدللها التي اإلاالُت الىفغة . اكخهاصًت

 التي ألاعاض ي في بهخاحا ألافًل الؼعاعي الاؾخػماٌ ازخُاع مً اإلاؼاعع جمىً انها هما . واإلاسهباث الؼعاغُت

ًٌ باإلميان وان ما  حؿهُلث لها جخىفغ ال التي اإلاىاَم في ؤلاهخاج مً الفائٌ ان هما . بؿهىلت بليها الىنى

 مً الىثير ان هجض اهىا ختى .وألامغاى والخكغاث الفئران او الجى بفػل للخلف ًخػغى ، خضًثت هلل
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 بكيل . الىبيرة ألاؾىاق و اإلاضن غً بػُضة غير ؤماهً وفي الىلل َغًق مً باللغب جلام ؤن ًمىً اإلاؼاعع

 مً مؿافاث غلى )والفىاهه الخًغواث( للخلف اللابلت مدانُله غغى غلى كاصعا اإلاؼاعع مػه ًيىًن

 وبيلفت الؼمً مً الللُل بال حؿخغغًق ال فترة زلٌ ألاؾىاق هظه بلى مدانُله هلل مػها ًمىً ألاؾىاق

ض ال مػلىلت هلل ً.بهخاحه ولفت مً جٍؼ

 ًدللها التي اإلاالُت الىفغة . اكخهاصًت الخؼًن اإلاؼعغت وولفت غمالت ججػل الجُضة الىلل حؿهُلث/ الن 1ج

ًاإلاؼاعع حؿاغض الىلل

ًواإلاسهباث الؼعاغُت ألاصواث افًل قغاء غلى حؿاغض ألنها/ 2ج

 باإلميان وان ما التي ألاعاض ي في بهخاحا ألافًل الاؾخػماٌ الؼعاعي ازخُاع مً اإلاؼاعع جمىً ألنها/ 3ج

ًٌ ًبؿهىلت بليها الىنى

 بفػل للخلف ًخػغى ، خضًثت هلل حؿهُلث لها جخىفغ ال التي اإلاىاَم في ؤلاهخاج الفائٌ مً ناًل/ 4ج

ًوألامغاى الفئران والخكغاث او الجى

 

ً

ً

 :77772844745- 77876824577ً

ً

ض الالىترووي :  yahoo.com15drmuslimً@او مغاؾلت اليًر

ً

 

mailto:drmuslim15@yahoo.com


 

 

53 

 :الازض في املحصىل  بلاء مدة اطاض على الصزاعيت الازض اطخعماالث جصنيف  -اوال 

 غلى لألعى اإلااكذ الؼعاعي الاؾخػماٌ ًلخهغ

ت ؤو نُفُت جيىًن هإن اإلاىؾمُت اإلادانُل ػعاغت  . والفىاهه والخًغواث الخبىب وحكمل . قخٍى

ًٌ ول ٌكغله ما وؿبت هى كُاؾها وصلُل . الهىاغُت واإلادانُل  مجمىع مً اإلادانُل هظه مً مدهى

 حكغلها التي ألاعاض ي هيؿبت ، اإلاسخلفت اإلادانُل بؼعاغت ألاعى اؾخػماالث حكغلها التي اإلاؿاخاث

 . الؼعاغُت ألاعى اؾخػماالث حكغلها التي اإلاؿاخاث مجمىع مً اللمذ ػعاغت في ألاعى اؾخػماالث

ً وكاَا الاؾخػماٌ هظا ًخُلب
ا
 مً لػضص و الؿىت َُلت مؿخمغا

ًٌ مً ًسخلف الؿىين  هما ؾىىاث زمان ألاعى في بلائها ًخجاوًػ ال كض اإلاثاٌ ؾبُل غلى فهي .آلزغ مدهى

 آهظان كُاؾها وصالئل .الىسُل هإشجاع غام مائت بلى ًمخض وكض . ألاحام ؤو للمكمل باليؿبت الخاٌ هي

ًٌ ول ٌكغلها التي باإلاؿاخت جإزظ  اؾخػماالث حكغلها التي اإلاؿاخاث مجمىع مً مدانُله مً مدهى

 ػعاغت حكغلها التي اإلاؿاخاث مجمىع مً الفاههت ػعاغت حكغله ما هيؿبت. اإلاسخلفت الؼعاغُت الاعى

 . الضائمت اإلادانُل مً وغيره للىسُل باليؿبت ًلاٌ هظا ومثل . اإلاسخلفت اإلادانُل

 :الاهخاج من الغسض اطاض على الصزاعيت الازض اطخعماالث جصنيف  -ثاهيا

 : الغرائيت املحاصيل -أ

ًٌ مً ول الخبىب مدانُل وحكمل . والبلىلُاث ، والفىاهه ، والخًغواث ،  مدهى

 . والكىفان والكُلم والظعة والُغًػ والكػير اللمذ

 والغقي والُماَت والباطهجان والخُاع البامُت مثل نُفُت مدانُل فدكمل

ت وؤزغًي . الازًغ والفلفل والبُُش  الجضًغ مًًو . والفجل والجؼًع والبُاَا والثىم البهل مثل قخٍى

 ومنها ، الفاههت مدانُل اما .والهىض الهين مً ًإحي الخًغواث مً الػالم بهخاج ههف خىالي ان بالظهغ

ًٌ فاهم واإلاىػ، والىمثرًي والخفاح والخىر الىغوم  بهخاحهما ًالف خُث . والهىض الهين هي بهخاحها في الضو

 الفاههت مً والخلى الخامٌ واللُمىًن والبرجلاٌ الخمًُاث وحػض .الفاههت مً الػالم بهخاج زمـ خىالي

يا كاعة وجإحي. ؤًًا  الػالمي ؤلاهخاج مً % 47 جيخج خُث البرجلاٌ باهخاج اللاعاث ملضمت في الجىىبُت ؤمٍغ

ل مً ًإحي ومػظمه . البرجلاٌ مً ض بيؿبت حؿاهم خُث . البراٍػ  وجإحي . اللاعة هظه بهخاج مً % 97 غلى جٍؼ
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ًٌ زمـ مً ًإحي الػالم في الخمىًع بهخاج مً % 97 و الىسُل ؤشجاع مً الخمىًع  واًغان الػغاق هي صو

ً . اإلاخدضة الػغبُت وؤلاماعاث وباهؿخان الؿػىصًت الػغبُت واإلاملىت

ً الهىضًو الهين مً ًإحي الخًغواث مً الػالم بهخاج ههف اليخًى ان

يا كاعة وجإحي  مً %47 جيخج خُث البرجلاٌ اللاعاث باهخاج ملضمت في الجىىبُت ؤمٍغ

ل مً ًإحي ومػظمه  .البرجلاٌ مً الػالمي ؤلاهخاج ًالبراٍػ

 مً ًإحي الػالم في الخمىًع مً بهخاج %97 و الىسُل ؤشجاع مً الخمىًعان اهخاج 

ًٌ زمـ ًاإلاخدضة الػغبُت وؤلاماعاثباهؿخان ًو الؿػىصًت الػغبُت واإلاملىت اًغانًو الػغاق هي صو

ًٌ ػعاغتها مً الهضف ًيىًن التي اإلادانُل وهي  الصناعيت املحاصيل – ب  جضزل مىخجاث ىغل الخهى

دُت واإلادانُل ، والىخان والجىث اللًُ مثل ألالُاف همدانُل الهىاغت، في خىًن الٍؼ ًٌ والٍؼ  والفى

ًٌ الهىض حىًػ وهسُل الهفغاء والظعة الؿىصاوي ا وفى  بهخاحه مػظم ًخإحى .والؿمؿم الٍؼذ وهسُل الهٍى

ذ مً ا مً ول هما فلِ صولخين مً الىسُل ٍػ  ؤزماؽ ؤعبػت بىدى ٌؿاهمان خُث . واهضهىؾُا ماليًز

ًٌ . الػالمي بهخاحه ت اإلاىاَم في ًؼعع الظي الؿىصاوي والفى ت وقبه اإلاضاٍع  ؤهخاحه مىاَم ؤهم جظهغ ، اإلاضاٍع

ًٌ اما . الػالمي بهخاحه ؤزماؽ زلزت بدىالي ٌؿاهمان خُث والهين الهىض مً ول في ا فى  الظي الهٍى

لت فترة الجفاف ًخدمل وال مػخضلت خغاعة صعحاث الى ًدخاج  الىالًاث مً بهخاحه ههف خىالي فُخإحى . ٍَى

ىُت اإلاخدضة خىًن اما .ألامٍغ  خين في . واؾباهُا والُىهان اًُالُا مً ول وهي إلهخاحه الغئِؿت اإلاىُلت فان الٍؼ

 قبه اإلاىاَم مدانُل مً هى الظي فاللًُ ..آؾُا كاعة مً الػالمي بهخاحه مً% 85 فُإحي .الهىض حىًػ ان

ت ًٌ مً بالللُل لِـ غضص في ػعاغخه جظهغ . اإلاضاٍع ًٌ زمـ مً ًإحي بهخاحه مػظم ان بال ، الضو  هي صو

ًٌ هظه حؿاهم خُث . والهىض والباهؿخان وؤوػباهؿخان اإلاخدضة والىالًاث الهين  مً 77:7بدىالي الضو

ً. الػالمي بهخاحه

ذ بهخاج مػظم ًخإحى ا مً ول هما فلِ صولخين مً الىسُل ٍػ ً .واهضهىؾُا ماليًز

 ٌؿاهمان خُث والهين الهىض مً ول في  الفٌى الؿىصاوي ؤهخاج مىاَم ؤهم جظهغ

ًالػالمي بهخاحه ؤزماؽ زلزت بدىالي

ا بهخاج ههف خىالي ًخإحى  ىُت الىالًاث مً  فٌى الهٍى ًاإلاخدضة ألامٍغ

خىًنًإحي مػظم اهخاج  ًواؾباهُا والُىهان اًُالُامً زلر صٌو هي  الٍؼ

ًآؾُا كاعة مً  الهىضلجىػ  الػالمي بهخاج مً% 85 ًإحي: 



 

 

55 

 اإلاخدضة والىالًاث الهين صٌو هي زمـ مً ًإحي اللًُ بهخاج مػظم ان

كيل  والهىض الباهؿخانًو وؤوػباهؿخان ً%  77َو

 : اهخاجها بيئت من اطاض على الصزاعيت الازض اطخعماالث جصنيف -ثالثا 

 حؿاكِ، بلى خغاعة صعحاث مً ، اإلاىار ؤخىاٌ جغؾمها التي البِئاث مً واؾؼ مضي غلى الؼعاغت جماعؽ

  ؤًًا ألاؾاؽ هظا غلى الؼعاغُت ألاعى اؾخػماالث جهيُف ًخم .الُبُعي والىباث التربت، وؤنىاف

 

 واػعع واخغًق اكُؼ بؼعاغت 

 ًحػخمض التي الؼعاغت اكخهغث الؿىت مىاؾم م 

 حىىب في الخاٌ هي هما .اإلاىؾمُت بالؼعاغت آهظان الؼعاغت وحػغف الؿىت مً الفهل هظا غلى ألامُاع

  .الغًػ ػعاغت حؿىص خُث .آؾُا قغًق وحىىب

 وهي حضا نغيرة ألاعى مً بلؼ غلى الؼعاغت اكخهغث فُه 

 والظعة الىسُل ػعاغت جظهغ خُث الصخاعًي في جظهغ التي الىاخاث

 ، اؾخػماالث مً ؤزغًي ؤهىاع ظهغث الىؾُى، الػغوى في الخاٌ هى هما 

 . ؤلامُاع ؾلٍى مىؾم الزخلف جبػا ؤًًا جسخلف وهظه .الؼعاغُت ألاعى

ت هي الؼعاغت البضائُت  التي جظهغ في اإلا  غلى الخغاعة صعحاث فيها جغجفؼ التيىاَم اإلاضاٍع

غة ألامُاع وجظهغ  الؿىت مضاع ً  ألاعض ي اإلاظهغ جمثل الغاباث وؤشجاع الؿىت، َُلت غٍؼ الػام

هي الؼعاغت التي جلخهغ غلى ؾلٍى الامُاع في الؿىت هما هى الخاٌ في حىىب : 

ًحىىب قغق اؾُا  هؼعاغت الغػ . 

ت  : بالؼعاغت اإلاخىللت او ػعاغت اكُؼ حؿمى الؼعاغت التي جظهغ في اإلاىاَم اإلاضاٍع

ًػعع اواخغق ًو

الؼعاغت ض غلى ؾلٍى الامُاع في مىاؾم مػُىت باؾم حؿمى الؼعاغت التي حػخم

 اإلاىؾمُت .
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 اإلادانُل غلى ػعاغت لألعى اإلااكذ الؼعاعي الاؾخػماٌ ًلخهغ لألزض املؤكذ الصزاعي الاطخعمال -أ

ت ؤو نُفُت جيىًن هإن اإلاىؾمُت  . الهىاغُت واإلادانُل . والفىاهه والخًغواث الخبىب وحكمل . قخٍى

ًٌ ول ٌكغله ما وؿبت هى كُاؾها وصلُل حكغلها  التي اإلاؿاخاث مجمىع مً اإلادانُل هظه مً مدهى

 ػعاغت ألاعى في اؾخػماالث حكغلها التي ألاعاض ي هيؿبت ، اإلاسخلفت اإلادانُل بؼعاغت ألاعى اؾخػماالث

 . الؼعاغُت ألاعى اؾخػماالث حكغلها التي اإلاؿاخاث مجمىع مً اللمذ

ً وكاَا الاؾخػماٌ هظا ًخُلب لألزض الدائمي الصزاعي الاطخعمال -ب
ا
 مً و لػضص الؿىت َُلت مؿخمغا

ًٌ مً خلفًس الؿىين  هما ؾىىاث ألاعى زمان في بلائها ًخجاوًػ ال كض اإلاثاٌ ؾبُل غلى فهي .آلزغ مدهى

 آهظان كُاؾها وصالئل .الىسُل هإشجاع غام مائت بلى ًمخض وكض . ألاحام ؤو للمكمل باليؿبت الخاٌ هي

ًٌ ول ٌكغلها التي باإلاؿاخت جإزظ  اؾخػماالث حكغلها اإلاؿاخاث التي مجمىع مً مدانُله مً مدهى

 ػعاغت حكغلها التي مجمىع اإلاؿاخاث مً الفاههت ػعاغت حكغله ما هيؿبت. اإلاسخلفت الؼعاغُت الاعى

ً. الضائمت مً اإلادانُل وغيره للىسُل باليؿبت ًلاٌ هظا ومثل . اإلاسخلفت اإلادانُل

ًٌ ػعاغتها مً الهضف ًيىًن التي اإلادانُل وهي  في جضزل غلى مىخجاث الخهى

خىًن واإلادانُل ، والىخان والجىث اللًُ مثل ألالُاف همدانُل الهىاغت، دُت والٍؼ ًٌ الٍؼ  والفى

ًٌ الهىض حىًػ وهسُل الهفغاء والظعة الؿىصاوي ا وفى ًوالؿمؿم الٍؼذ وهسُل الهٍى

 :77772844745- 77876824577ً

ً

ض الالىترووي : yahoo.com15drmuslimً@ او مغاؾلت اليًر

mailto:drmuslim15@yahoo.com
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ػني   مً ؤؾاؽ غلى الخُاػاث جهيُف بلى ويهضف . بهخاحُت وىخضة اإلاؼعغت صعاؾتَو

. ػعاغُت ؤهماٍ بلى بسهائهها الظاجُت حكابهها

  :الكثيفت الصزاعت همط  -اوال

 مً نغيرة خضةًو في ماٌ عؤؽ ؤو الػاملت ألاًضي مً الىثير وهي الؼعاغت التي حؿخسضم  :

ًٌ ألاعى ىدكغ هظا الىمِ في حىىب  . الؿىت في مدانُل غضة وبهخاج بهخاحُت وؤغلى ؤفًل غلى للخهى ٍو

ًوحىىب قغق اؾُا والىالًاث اإلاخدضة .

ً

  .حضا نغير الؼعاغُت الخُاػة حجم -1

ًٌ حجم -2  حضا نغير اإلاؼعغت خلى

  اإلاؿخسضمت الػاملت ألاًضي هثرة -3

  حضا يُم هُاق بال غلى اإلااقُت جغبى ال -4

  اإلاؼعوغت اإلادانُل حػضص -5

ت واإلاسهباث ألاؾمضة اؾخسضام -6   الىُمُاٍو

 الىثُفت الؼعاغت مً هىغان هىان . طلً جُلب خُثما الغًي مُاه اؾخسضام -7

ًال حؿخسضم اإلاىىىت في هظا الىمِ  -8

 ظهغ الؼعاغُت اإلاؿاخُت للىخضة باليؿبت الػمل كىة جغجفؼ وفُه  هظا ٍو

 هىا وجؼعع .فيها الػاملين غضص واعجفاع الخُاػة مؿاخت نغغ وبالخالي الؿيان الىثُفت اإلاىاَم في

 وكض .الغًػ ػعاغت حؿىص خُث آؾُا قغًق وحىىب حىىب في الخاٌ هى هما غالُت بهخاحُت طاث مدانُل

ًٌ ًؼعع اصة لخدلُم الؿىت في مغجين اإلادهى  بػٌ ػعاغت وجظهغ . اإلاؿاخُت الىخضة بهخاحُت في ٍػ

 هىا هجض خُث. واللًُ والكاي الخًغواث ؤنىاف وبػٌ الؿىغ وكهب والظعة ألازغًي اإلادانُل

ًٌ ػعاغت اإلاثاٌ ؾبُل غلى ا فى ًٌ الهين في الهٍى  وبىغلصف الهىض في والكاي . الهىض في الؿىصاوي والفى
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ًٌ عًػ هىغين، غلى اإلاىاَم هظه في ًؼعع الظي والغًػ .والهىض بىغلصف في والجىث وؾيرالهيا بت الؿهى  الَغ

مخاػ .اإلاُاه مً كلُلت همُاث ًدخاج الظي اإلاغجفػاث وعػ ، اإلااء مً هبيرة ملاصًغ ًخُلب الظي  الىىع ٍو

ًٌ  الخُىاهاث مً وؿبُا كلُلت ؤغضاص وجغبى . اإلاغجفػاث بغًػ ملاعهت اإلاؿاخُت الىخضة غُاء بىفغة ألاو

 .الضواحً جغبُت بلى باإليافت واإلااغؼ، الػمل هدُىاهاث

 ، غحؼ . اإلاىىىت فُه فدؿخسضم  مً الىمِ هظا ٍو

 في الخاٌ هي هما الػاملت ألاًضي ؤحىًع واعجفاع حهت مً الؼعاغُت الؿياهُت الىثافت اهسفاى بلى الؼعاغت

ىُت اإلاخدضة الىالًاث مً ول  مً غالُت بهخاحُت بلى الخاحت غً فًل .ؤزغًي حهت مً وؤوعبا ألامٍغ

 .اإلاؿخسضم اإلااٌ وعؤؽ جدىاؾب اإلادانُل

ظهغ الؼعاغُت للىخضة اإلاؿاخُت باليؿبت الػمل كىة جغجفؼ وفي هظا الىىع   ٍو

 هىا وجؼعع .فيها الػاملين واعجفاع غضص الخُاػة مؿاخت نغغ وبالخالي الؿيان الىثُفت اإلاىاَم في هظا

والغػ غالُت بهخاحُت طاث مدانُل

غحؼ . اإلاىىىت هظا الىىع  ؿخسضمٌ  اهسفاى بلى الؼعاغت الىمِ مً هظا ٍو

 الىالًاث مً ول في هي الخاٌ هما الػاملت ألاًضي ؤحىًع واعجفاع حهت مً الؼعاغُت الؿياهُت الىثافت

ىُت اإلاخدضة  وعؤؽ جدىاؾب اإلادانُل مً بهخاحُت غالُت بلى الخاحت غً فًل .ؤزغًي حهت مً وؤوعبا ألامٍغ

.اإلاؿخسضم اإلااٌ

الىخضة  غُاء بىفغة ًمخاػ  و مً اإلااء هبيرة ملاصًغ ًخُلب الظيوهى الغػ 

. اإلاغجفػاث بغًػ ملاعهت اإلاؿاخُت

مخاػ اهخاحه بللت الػُاء .ًٍو .اإلاُاه مً كلُلت همُاث ًدخاج لظيا وهى الغًػ

 مً حهت ازغي . الػاملت ألاًضي ؤحىًع واعجفاع حهت مً عاغُتالًؼ الؿياهُت الىثافت اهسفاىج/ بؿبب 

ؽ/ 

 .  فيها ينالػامل اعجفاع غضص وبالخالي الؿيان الىثُفت اإلاىاَمجظهغ في  ألنهاج/ 
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 : الىاطعت الصزاعت همط -ثاهيا 

 ًتراوح وؿبُا واَئ فُه والدؿاكِ .اللاعاث صازل الىؾُى الػغوى في الىمِ هظا ًظهغ

 وفي عوؾُا، في الاؾخبـ مىاَم في جُىًع ؤفًل الؼعاغت مً الىمِ هظا جُىًع وكض . ملم 377-677 بين

ًٌ    . اؾترالُا وفي ،ألاعحىخين في والبمباؽ ،هىضا بغاعًي وفي. اإلاخدضة الىالًاث في والغغبُت الىؾُى الؿهى

 الخهاص، ختى وخغازتها ألاعى بغضاص مً الؼعاغُت الػملُاث وافت جىجؼ اإلاىىىت -1

  .الػاملت الُض مً الللُل ؿخسضمٌ  -2

 اإلاؿاخاث ؾػت بؿبب حضا هبير الىلي ؤلاهخاج ان بال ، حضا واَئت مؿاخُت وخضة ول بهخاحُت ان -3

 ، الػالُت الىلي ؤلاهخاج وملاصًغ الؼعاغُت الػاملت الاًضي كلت ؤي ، الخلائم هظه يىء وفي .اإلاؼعوغت

 . الىاخض الصخو بهخاحُت اعجفاع جفؿير ًمىً

ًٌم غلى ؼعاغتجلخهغ ال  -4  بين ومً . الغبُعي او الكخىًي بىىغُه اللمذ وهى الؿائضة هي الىاخض دهى

 والكىفان والكُلم الكػير جؼعع التي الازغًي اإلادانُل

ىاث و هبيرة الىمِ هظا في الؼعاغُت الخُاػاث  -5  الىثُفت الؼعاغت همِ مً الػىـ غلى نغيرة اإلاؿخَى

ًٌ مً ؤهثر ػعاغت فُه جظهغ كض التي   . الىاخضة اإلاؼعغت في واخض مدهى

 مىاَم في ًظهغ الؼعاعي الىمِ هظا الن الضولُت الخجاعة في ًضزل الؼعاعي الىمِ هظا بهخاج مػظم -6

خهف الؿيان كلُلت  . بالىفغة الػام بهخاحه ملضاع ٍو

 ٌػخمض غلى مُاه الامُاع الؿاكُت والغي . -7

ً

ًوهبر حجمها . اإلاؼعوغت اإلاؿاخاث ؾػت بؿببج/ 

 

خهف الؿيان كلُلت مىاَم في ًظهغ الؼعاعي الىمِ هظا الن ج/ ً. بالىفغة الػام بهخاحه ملضاع ٍو

ً

 الصزاعت الكثيفتهمط  -* وخضة في ماٌ عؤؽ ؤو الػاملت ألاًضي مً الىثير وهي الؼعاغت التي حؿخسضم  :

ًٌ ألاعى مً نغيرة ىدكغ هظا الىمِ  الؿىت في مدانُل غضة وبهخاج هخاحُتب وؤغلى غلى ؤفًل للخهى . ٍو

ً .في حىىب وحىىب قغق اؾُا والىالًاث اإلاخدضة 
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خصائص النمط  

ًٌ حجم -1  حضا نغير اإلاؼعغت خلى

  اإلاؿخسضمت الػاملت ألاًضي هثرة -2

  حضا يُم هُاق بال غلى اإلااقُت جغبى ال -3

  اإلاؼعوغت اإلادانُل حػضص -4

ت واإلاسهباث ألاؾمضة اؾخسضام -5   الىُمُاٍو

 الىثُفت الؼعاغت مً هىغان هىان . طلً جُلب خُثما الغًي مُاه اؾخسضام -6

 ال حؿخسضم اإلاىىىت في هظا الىمِ  -7

 .حضا نغير الؼعاغُت الخُاػة حجم -8

 واَئ فُه والدؿاكِ .اللاعاث صازل الىؾُى الػغوى في الىمِ هظا ًظهغهمط الصزاعت الىاطعت  -*

 في الاؾخبـمىاَم  في جُىًع ؤفًل الؼعاغت مً الىمِ هظا جُىًع وكض . ملم 377-677بين  ًتراوح وؿبُا

ًٌ وفي عوؾُا،  وفي ،ألاعحىخين في والبمباؽ، هىضا بغاعًي وفي. اإلاخدضة الىالًاث في والغغبُت الىؾُى الؿهى

  . اؾترالُا

الخهاص، ختى وخغازتها بغضاص ألاعى مً الؼعاغُت الػملُاث وافت جىجؼ اإلاىىىت

 .الػاملت الُض مً الللُل ؿخسضمٌ

 اإلاؿاخاث ؾػت بؿبب حضا هبير الىلي ؤلاهخاج ان بال ، حضا واَئت مؿاخُت ول وخضة بهخاحُت ان

 ، الػالُت الىلي ؤلاهخاج وملاصًغ الؼعاغُت الػاملت الاًضي كلت ؤي ، الخلائم هظه وفي يىء .اإلاؼعوغت

. الىاخض الصخو بهخاحُت جفؿير اعجفاع ًمىً

ًٌم غلى ؼعاغتجلخهغ ال   بين ومً . الغبُعي او الكخىًي بىىغُه اللمذ وهى الؿائضة هي الىاخض دهى

والكىفان والكُلم الكػير جؼعع التي اإلادانُل الازغًي

ىاث و هبيرة الىمِ هظا في الؼعاغُت الخُاػاث   الىثُفت الؼعاغت همِ مً الػىـ غلى نغيرة اإلاؿخَى

ًٌ ؤهثر ػعاغت فُه جظهغ كض التي  . الىاخضة اإلاؼعغت في واخض مً مدهى

 مىاَم في ًظهغ الؼعاعي الىمِ هظا الضولُت الن الخجاعة في ًضزل الؼعاعي الىمِ اهظ بهخاج مػظم

خهف الؿيان كلُلت . بالىفغة الػام بهخاحه ملضاع ٍو

ٌػخمض غلى مُاه الامُاع الؿاكُت والغي .
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 :املنظمت الخجازيت املصازع شزاعت همط  -ثالثا

 بصاعة جدذ مىظمت غمل كىًي حكمل الدجم هبيرة ػعاغُت ماؾؿاث هي

ت اإلاؼاعع مدانُل بػٌ ان مً الغغم غلى .هبير ماٌ عؤؽ طاث الغالب في انها غً فًل ، مدىمت  الخجاٍع

 .  نغيرة خُاػاث في ؤًًا جؼعع ، واإلاُاٍ الكاي باؾخثىاء ، اإلاىظمت

ت اإلاؼاعع ان ت اإلاىاَم في ؤؾاؽ بكيل جظهغ اإلاىظمت الخجاٍع ت وقبه اإلاضاٍع  هاصفت اإلاضاٍع

ًهلضًت مدانُل ػعاغت الى

 ً

ت بالؼعاغت مخسههت انها-1 ت مؼاعع ؤو ملىُاث في هلضًت إلادانُل الخجاٍع   . مىظمت ججاٍع

 ، الكاي مثل واإلاىبهاث ، الهىض وحىًػ ، واللًُ ، الٍؼذ وهسُل ، اإلاُاٍ هى مدانُلها ؤهم بػٌ ان-2

 ، واللىب ، الؿىغ هلهب ؤزغًي مدانُل وؤًًا ، وألاهاهاؽ واإلاىًػ والفىاهه . والياواو ، واللهىة

 والجىث

 اإلاىىىت، حؿخسضم ممىىا طلً وان وخُثما مخسههت بمهاعاث جخم فيها الؼعاغُت الػملُاث ان . -3

 ألامغاى وميافدت ، الخكغاث ومبُضاث ، والخػكِب ، واإلاسهباث

 ألامُاع غؼاعة ان . للخهضًغ ًظهب ومػظمه ، هبير وبهخاج حُضة وهىغُت غالُت بهخاحُت بلى تهضف انها .-4

ت اإلاىاَم في ت ميىهاتها فلضان بلى التربت وحػغى اإلاضاٍع  ، للظوبان اللابلت واإلاػضهُت الػًٍى

 .للملخت نالخت وانهاع خضًض ؾىً وزٍُى حُضة َغًق لها جخىفغ التيجلؼ هظه اإلاؼاعع في اإلاىاَم -5

 . الهاصعاث في منها ول به ٌؿاهم ما مضي غلى ًىػىـ وهظا فيها اإلادانُل ؤهمُت وجسخلف

 ىاد اللابةت لةرواان ج/ بظبب حعسض التربت الى فلدان املىاد العضىيت وامل

 : املخىطط البحس شزاعت همط -زابعا

 وجغهُا ؤوعبا حىىب في وطلً .اإلاخىؾِ للبدغ الؿاخلُت اإلاىاَم في الىمِ هظا ًظهغ: 

لُا وقماٌ ِ ، بفٍغ  في الؼعاعي الىمِ هظا ًظهغ هظلً  .اإلاخىؾِ البدغ قغًق في الؿاخلي والكٍغ

ىُت اإلاخدضة الىالًاث في والُفىعهُا لُا، حىىب اجداص صولت غغب حىىب وفي ،ألامٍغ  غغب حىىب وفي بفٍغ

ً .اؾترالُا كاعة

ً
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ً

خىًن وؤشجاع ألاغىاب الؼعاعي الىمِ هظا مدانُل واهم  بػٌ في جؼعع هما . الخمًُت والفىاهه الٍؼ

ًٌ جسهو اإلاغوٍت اإلاىاَم وفي . اًُالُا في الخاٌ هي هما الفاههت ؤشجاع حاهب بلى ىبالخب مىاَله  الخلى

لىم . وألاغىاب الظعة لؼعاغت الهغيرة ًٌ في والكػير اللمذ بؼعاغت غاصة اللغًي ؾيان ٍو  ًدبلى وما .الؿهى

 الؿيان هاالء ًلىم هما . وؤغىام ماغؼ مً خُىاهاتهم جغغاه خهاصهما بػض اإلادهىلين هظًً هباجاث مً

خىًن ألاغىاب بؼعع ًٌ ألاعى مً البلؼ بػٌ وفي ، الىاَئت الخلٌ غىض والٍؼ ت خى  . اللٍغ

 : املخخةطت الصزاعت همط  -خامظا 

ىُت اإلاخدضة الىالًاث ول في ًىحض هما . قغكها ختى غغبها مً ؤوعبا في ًمخض  الى وطلً ألامٍغ

ًٌ زِ مً الكغًق ً 598 َى
ا
 ؤوعبا وحىىب اؾترالُا قغًق حىىب وفي ، ألاعحىخين في البمباؽ ؾهل وفي .غغبا

.وهُىػٍلهض

 واإلاجخمػاث الدجم الىبيرة اإلاضن طاث الؿيان الىثُفت باإلاىاَم اإلاسخلُت الؼعاغت همِ ًغجبِ  -1

ػىص . الهىاغُت ً بضزل اإلاؼاعغين غلى الؼعاعي الىمِ هظا مىخجاث بُؼ َو  ٌ    . غا

  . الىبيرة اإلاضن ؤؾىاق مً ،واللغب ممخاػة هلل وهظم ، هفىءة ػعاغُت َغًق غخماصالًا -2

غجبِ -3 ب بيىهه ًمخاػ الظي الهُف فهل في للؼعاغت وافُت ؤمُاع بؿلٍى ؤًًا ٍو  . وؿبُا باعص َع

ب وبكخاء  اإلاخمىحت اإلاىاَم مً الػضًض في والخكائل الػلفُت اإلادانُل ػعاغت مػه ًمىً باعص َع

  . والؿهلُت

  . ومخيامل مخضازل بكيل الخُىاهُت الثروة وجغبُت للمدانُل اإلاؼعغت بهخاج -4

 ؤًت ًفىًق ؤوعبا غغب قماٌ في الهىخاع في منها ٌؿخسضم ما ان فُه هجض بكيل فيها اإلاسهباث حؿخسضم -5

  . الُابان باؾخثىاء الػالم في الىمِ هظا فيها ًظهغ ؤزغًي مىُلت

 الىالًاث في صوهما 477 - 167 و اهيلترا في صوهما 67 - 47 بين فُه الؼعاغُت الخُاػة حجم مػضٌ -6

ىُت اإلاخدضة   .وهىضا ألامٍغ

  . غاصة الػائلت بفغاص فيها ٌػمل التي خُاػاتهم هىا اإلاؼاعغىًن ًمخلً -7

  .مؼاعغهم بخإحير اإلاؼاعغىًن ًلىم وؤخُاها . ألاحيرة الػاملت ألاًضي فيها حؿخسضم  -8

 حىىب وحىىب قغق اؾُا

ً.والىالًاث اإلاخدضة 



 

 

63 

ًٌ وفيي عوؾيُا، فيي الاؾيخبـ فيي  الؿيهى

ًاؾترالُا وفي ،ألاعحىخين في والبمباؽ، هىضا بغاعًي وفي .اإلاخدضة الىالًاث في والغغبُت الىؾُى

ت اإلاىاَم   ت وقبه اإلاضاٍع ًاإلاضاٍع

 للبديغ الؿياخلُت اإلاىياَم

لُيا وجغهُيا ؤوعبيا حىيىب فيي وطليً .اإلاخىؾيِ   .اإلاخىؾيِ البديغ قيغًق فيي الؿياخلي والكيٍغِ ، وقيماٌ بفٍغ

ىُيت اإلاخديضة الىالًياث والُفىعهُيا فيي في الؼعاعي الىمِ هظا ًظهغ هظلً  اجدياص صوليت غيغب حىيىب وفيي ،ألامٍغ

لُا، حىىب ًً .اؾترالُا غغب كاعة حىىب وفي بفٍغ

 في

ىُت اإلاخدضة الىالًاث ول في ًىحض هما  .قغكها ختى غغبها مً ؤوعبا ًٌ زِ الكغق مً الى وطلً ألامٍغ  98 َى

ً
ا
.وهُىػٍلهض وحىىب ؤوعبا اؾترالُا قغًق حىىب وفي ، ألاعحىخين في البمباؽ ؾهل وفي .غغبا

. طلً جخُلب الخُىاهُت الثروة وجغبُت اإلادانُل ػعاغت الن 

خهف الؿيان كلُلت مىاَم في ًظهغ الؼعاعي الىمِ هظا النج/ . بالىفغة الػام بهخاحه ملضاع ٍو

ًٌ حػغى خالت ج/ الن  في ألازغًي اإلادانُل غىائضه مً جمىىه اإلاساَغ هظه إلاثل مدانُله مً مدهى

الؼعاغت في الاؾخمغاع مً مؼعغخه

 :77772844745- 77876824577ً

ً

ض الالىترووي :   yahoo.com15drmuslim@او مغاؾلت اليًر

mailto:drmuslim15@yahoo.com
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 مؿاخت مً 27  %خىالي وؿبخه ما غلى الػغاق في للؼعاغت اللابلت الاعاض ي جمخض: 

ً اليلُت الػغاق

ًٌ هظا ػعاغت ألن ج/  ً . هثيرة غاملت ؤًضي جخُلب اإلادهى

ػت الخلف .  ؤؾىاكها بلى هللها لِؿهلج/   ًبؿغغت ألنها ؾَغ

ت اإلاسهباث جىفغ هما . قغائها وختى بل . الخبىب ؤؾػاع بخدضًض جلىم الخيىمت ج/ الن  بإؾػاع الىُماٍو

اصة جدلُلا عزُهت ً. اإلاؿاخُت الىخضة بهخاحُت لٍؼ

ظهغ :  الػغاق وؾِ في الغؾىبي الؿهل مىاَم في واضح ٌكيل هظا ٍو

ظهغ .وحىىبه  ؤزغًي حهت مً اإلادانُل بهخاحُت واهسفاى حهت، مً الؼعاغُت اإلاؿاخاث لؿػت همدضص ٍو

ًٌ ػعاغت جفًل خُث . جؼعع التي اإلادانُل لىىع ؤًًا همدضص بل .  فيها جغجفؼ التي التربت في الكػير مدهى

ً .وؿبُا اإلالىخت

ًٌ بوكاء:   ًٌ غلى فُه حكخمل الظي بالكيل ػعاغُت مباػ ًٌ مً ؤغلى بغجبت جخهل خللُت مباػ  اإلاباػ

ًٌ غىضها جيخهي ًٌ وهظه. الخللُت اإلاباػ ًٌ في جيخهي اإلاباػ ت مباػ ًٌ في جيخهي زاهٍى مىً . عئِؿت مباػ  ٌؿاهم ان ٍو
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 جللُل في ، الفاههت وؤشجاع الخًغواث ػعاغت في زانت ، ألازًغ والؿماص الُبُعي الؿماص اؾخسضام

 .اإلادانُل بهخاحُت عفؼ في ؤهمُخه غً فًل. التربت في اإلالىخت

 الى الخُىاهُت الثروة جغبُت جًُفه ما كلت غلى ؤزغه الػامل ولهظا :-

  الؼعاعي ؤلاهخاج مً الػائض الضزل

 وػٍاصة . والخكائل البرؾُم و والجذ الػلفُت اإلادانُل ػعاغت في ألاعى باؾخػماالث الخىؾؼ

 مً له جخػغى ان ًمىً ما ومغاكبت البُُغًي الُب مغاهؼ بةوكاء بالخىؾؼ الخُىاهاث بصخت الاهخمام

 ؤؾىاق فخذ الخُىاهُت الثروة جىمُت جخُلب هما .الخُىاهُت الثروة مً هبير غضص غلى جلض ي وبائُت ؤمغاى

 بةكامت الخىؾؼ غلى والػمل ألالبان مىخجاث بخهيُؼ ألاؾىاق هظه وجخمثل .ألالبان مً إلاىخجاتها حضًض

 غلى ألاؾىاق جلخهغ ال ليي اإلاىخجاث هظه لىلل مبرصة هلل وؾائل وتهُئت. ألالبان مىخجاث بهخاج مػامل

 اإلاؼاعغين ًضفؼ مما . ؤلاهخاج مػامل مىاكؼ غً بػُضة مىاَم بلى ؤًًا جمخض وبهما اإلاػامل لهظه اإلاداطًت جلً

اصة بتربُتها الخىؾؼ بلى ً.مؼاعغهم مً صزلهم لٍؼ

 ؤلاهخاحُت هى لىثُفتا الؼعاغت لىمِ ألاؾاؾُت الؿمت ان

 جيىًن مدانُل وػعاغت اإلااٌ عؤؽ هثافت ؤو فيها اإلاؿخسضم الػمل هثافت بفػل اإلاؿاخت لىخضة الػالُت

ني وللضزل للمؼاعع غالُا غائضا ٌػني وهظا ، والخًغواث والغًػ اإلاؿاخُت الىخضة في غالُت بهخاحُتها  . الَى

ً.ؤلاهخاج بليها ٌؿعى التي ألاهضاف ؤهم مً هى و

 ما وػٍاصة الػالُت ؤلاهخاحُت طاث اإلادانُل بؼعاغت الخىؾؼًو  الؼعاعي الىمِ بهظا الاهخمام 

ت واإلاسهباث واألؾمضة عؤؾماٌ مً اإلاؼعغت في ٌؿخسضم  وبكامت البظوع، مً مدؿىت وهىغُت ، الىُماٍو

له الخدىم مً ًمىً مما ؤلاهخاج لخفظ اإلاىُفت اإلاساػًن لت فترة زلٌ بدؿٍى  غلى لُدافظ الؿىت مً ٍَى

م ًلخهغ ان مً بضال .له ؤغلى ؾػغ ًٌ حني مىؾم غلى الدؿٍى اصة وبالخالي ، اإلادهى  مً ًللل مما غغيه ٍػ

 .باألؾػاع ، آهظان اإلاكترًي ًخدىم خُث. ؤؾػاعه

 غلى الؿضوص مً الػضًض صٌو اإلاىبؼ ؤكامذ ان بػض : -

 صحلت هنهغًي الضولُت ألانهاع الضولُت بكإن الاجفاكاث جفغيه مما اإلاُاه بخىػَؼ اجفاكُت جىظُم صوًن ألانهاع

ً. والفغاث
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ؼ ببىاء   هظه إلاػالجت لظا هظا غىض جلف لم اإلاكيلت ان بال. والؿضوص الخؼاهاث زانت الغًي مكاَع

 اكغها التي الضولُت الاجفاكاث بهظه للخلُض وؾىعٍا وبًغان جغهُا صفؼ بلى حػمض ان مً للضولت البض اإلاكيلت

 الػغاق غلكاث وجىظُم ، البلضًً بين اإلاكترهت اإلاهالح غلى اإلادافظت زلٌ مً وطلً . الضولي اللاهىًن

 .الهضفا هظ جدلُم ًسضم بما الضولُت

 اللمذ بمدهىلي ألاعى لؼعاغت مباقغة مكيلت هظه وجمثل : -

 ؤمُاع مً ٌؿلِ ما غلى حػخمض التي والكػير

غ ًمىً التي اإلاىاَم في ؤلامُاع غلى الاغخماص كل ما بطا اإلاكيلت هظه مً الخض ًمىً  ؼ جٍُى  مكاَع

 . فيها بالىاؾُت الغًي

 ععي فيها جم فةطا . الخُىاهاث مً مػين غضص بغالت غلى كضعة مؿاخُت وخضة ليل :

 التربت فلضان ًدؿبب هظا ألن الخضمير بلى اإلاغاعي جخػغى الخدمل غلى كضعتها جفىًق الخُىاهاث مً ؤغضاص

ت بلى ٌػغيها مما الىباث مً غُائها مً ً . الخػٍغ

 ججىب مً البض هما .ؤلاغالت غلى ألاعى مً اإلاؿاخُت الىخضة كضعة خؿب الخُىاهاث غضص جدضًض 

 الن .الخُىاهاث لغعي وجغهها ملم 477 اإلادؿاوًي اإلاُغ زِ مً الجىىب بلى ألامُاع غلى اصااغخم الؼعاغت

ًٌ ػعاغت فكل ػغيها ، الىباث مً حغصاء التربت ًترن الؿاكُت ألامُاع كلذ ما بطا اإلادهى ت َو  مً للخػٍغ

فلض .حهت  .. ؤزغًي حهت مً للغعي جهلح واؾػت مؿاخاث اإلاىُلت ٍو

 الخضًثت الغًي جلىُاث الؾخسضام ان :

 حكغلها التي باإلاؿاخاث الخىؾؼ ًدُذ مما الؼعاغت في اإلاؿخسضمت اإلاُاه بىمُاث الاكخهاص خُث مً ؤهمُتها

 التي اإلالىخت هظه .ؤزغًي حهت مً التربت في اإلالىخت اهدكاع وغضم . حهت مً بالؼعاغت ألاعى اؾخػماالث

ت غملُت جدفؼ والتي ، الؼعاغت في اإلاؿخسضمت الىثيرة اإلاُاه همُاث حؿببها  جغفؼ التي الجاطبُت الكػٍغ

 . فيها اإلالىخت اهدكاع بلى ًاصي مما ؾُدها بلى التربت صازل مً اإلالىخت

 جمض الخىلُِ جلىُت خالت وفي . والغف الخىلُِ جلىُاث الغًي في الخضًثت الخلىُاث اؾخسضام

 اإلالىىاث مً مخُلباتها لخلبُت الصجغة حظع غىض الخىلُِ فُه ًدهل الظي بالكيل اإلاُاه لىلل ؤهابِب

 هظه وجغف . بػًها غً بػض غلى هافىعاث بها وجغجبِ اإلاؼعغت صازل في بإهابِب ؤًًا فُخم الغف اما.اإلاائُت

 حغُيها التي اإلاؿاخت غىض جيخهي مػُىت مؿاخت بالغف هافىعة ول حغُي الظي بالكيل اإلااء الىافىعاث

 .لها اإلاجاوعة الىافىعاث بالغف
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ًٌ مً الؼعاغُت اإلاىخجاث اؾخيراص ان :  الضو

 ؤؾػاع واهذ بطا زانت .الػغاق في اإلادانُل ػعاغت حكغلها التي اإلاؿاخاث ؾػت غلى ؤزغه له ألازغًي

 اإلادلُت الؼعاغُت اإلاىخجاث جفلض ألنها . مدلُا اإلاىخجت ؤؾػاع غً جلل اإلاؿخىعصة الؼعاغُت اإلاىخجاث

ً. بؼعاغتها ألاعى اؾخػماالث جىؾؼ مً ًدض مما اإلاؿخىعصة الؼعاغُت اإلاىخجاث لهالح ؤؾىاكها

غ اإلاؼعاع اإلادلُت لخلبُت الاخخُاحاث الغظائُت . ًالخض مً اؾخيراص اإلاىخجاث الؼعاغُت وجٍُى

ًٌ فكل النج/  ًالىباث مً حغصاء التربت ًترن الؿاكُت ألامُاع كلذ ما بطا ػعاغت اإلادهى

 لغعي وجغهها ملم 477 اإلادؿاوًي اإلاُغ زِ مً الجىىب بلى غلى ألامُاع اغخماصا الؼعاغتج/ بؿبب 

ًٌ فكل الن .الخُىاهاث  ، الىباث مً حغصاء التربت ًترن الؿاكُت ألامُاع كلذ ما بطا ػعاغت اإلادهى

ػغيها ت َو فلض .حهت مً للخػٍغ ًؤزغًي حهت مً للغعي جهلح واؾػت مؿاخاث اإلاىُلت ٍو

 اإلالىخت اهدكاع وغضم . حهت مً بالؼعاغت ألاعى اؾخػماالث التي حكغلها باإلاؿاخاث الخىؾؼ ًدُذ ألهه ج/

ًؤزغًي حهت مً التربت في

 مً ًدض مما اإلاؿخىعصة الؼعاغُت اإلاىخجاث لهالح ؤؾىاكها اإلادلُت اإلاىخجاث الؼعاغُت جفلض ألنها ج/ 

ًبؼعاغتها اؾخػماالث ألاعى جىؾؼ

ػني كضعة    ؤغضاص فيها ععي جم فةطا . الخُىاهاث مً مػين غضص بغالت غلى مؿاخُتىخضةالَو

 مً التربت ًدؿبب فلضان هظا ألن الخضمير ىبل اإلاغاعي جخػغى الخدمل غلى كضعتها جفىًق الخُىاهاث مً

ت بلى ٌػغيها مما الىباث مً غُائها ًالخػٍغ

ً



 

 

68 

 ألغغاى ؤلاهخاج الؼعاعي ً:
ا
 ؤو حؼئُا

ا
هي مؿاخت مً ألاعى حؿخسضم ولُا

ٍت وىخضة ػعاغُت مؿخغلت مً كبل شخو واخض بمفغصه ؤو مؼ مجمىغت وجضاع قاونها الفىُت وؤلاصاًع

ىاإلايكأث ؤشخام بغٌ الىظغ غً اإلالىُت ؤو الىُان اللاهىوي لها وبغٌ الىظغ غً الؿػت ؤو اإلاىكػ

ًًًوالىخضاث الاهخاحُت التي جغبى فيها الخُىاهاث او جيخج فيها مىخجاث خُىاهُت

هظه  وجغف . بػًها غً بػض غلى هافىعاث بها وجغجبِ اإلاؼعغت صازل في بإهابِب  ًخم

حغُيها  التي اإلاؿاخت غىض جيخهي مػُىت مؿاخت بالغف هافىعة ول حغُي الظي بالكيل اإلااء الىافىعاث

ً.لها اإلاجاوعة الىافىعاث فبالًغ

 لخلبُت الصجغة حظع غىض الخىلُِ فُه ًدهل الظي بالكيل اإلاُاه ؤهابِب لىلل جمض

 .اإلاائُت اإلالىىاث مً مخُلباتها

ً

ً

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 

 

69 

ً

 ؽ/ غغف ماًاحي : 

ً

  كل الخسائط حش والجصال كاهذ-1 
 
  مصدزا

 
  البياهاث الجغسافيت مصادز من مهما

 

ًمىث محصىال السش واللطن اذا اكتربذ دزجت الحسازة الى من دزجت الخجمد ملدة ًىمين او اكثر -3 

 ؟

 

 ة ألامطاز جدمير محاصيل الحبىب بشكل مباشس ؟حظبب غصاز -5 

 

 3د2010؟ وشازي املحاصيل على مباشس وغير مباشس جأثير لةسياح 

 

 حظبب غصازة ألامطاز جدمير محاصيل الحبىب بشكل مباشس ؟-9 

 

 ؟  الدوليت الخجازة في ًدخل الصزاعت الىاطعت  همط إهخاج ممعظ-11 

 

 ؟الظنت طيةت ألاًدي العامةت يلحشغ في أهميخه لنمط الصزاعت املخخةطت  -13 

 

 الصزاعت  املحاصيل الصناعيت  فصل النمى  صزاعت جغسافيت ال

 الصزاعت املخنلةت  السعي الجائس  املصزعت  النمط او الخنميط

 التربت املحةيت  التربت املنلىلت  التربت  الصزاعت املىطميت 

 التربت الفليرة  التربت الخصبت  التربت الظىداء  الاطخعمال الدائم لالزض 

    الاطخعمال املؤكذ لالزض 

 ؟؟ لـــــــــــــــــــادز الفصــــــــــــك كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفظ
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 ؟ العساق جنىب في الصزاعت في العامةين عدد ًصداد  --15 

 

 ث2013بسوش السعي الجائس في العساق ؟ وشازي  -17 

 

 شزاعت حشغةها التي املظاحاث طعت لىع أثسه له ألاخسي  الدول  الصزاعيت من املنخجاث اطخيراد ان -19 

 العساق في املحاصيل

 

املكاهيت  ألاهماط على مباشس جأثير عةيها جخحسك التي النلل ووطائط كالطسق  النلل لدظهيالث ان  -21 

  العالم في ألاكاليم من إكةيم أي في املحاصيل لصزاعت

 

 ؟ .ألاشجاز جحذ جصزع كأن الظالل جحذ املحاصيل شزاعت الى الخىجه-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟؟ لـــــــــــــــــــادز الفصــــــــــــك كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفظ
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 ؟ 

 ؟؟ لـــــــــــــــــــادز الفصــــــــــــك كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفظ
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ً

 ؟؟ لـــــــــــــــــــادز الفصــــــــــــك كبل ان حغــــــــــــــــــــــاخخبر هفظ
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 :77772844745- 77876824577ً

ً

ض الالىترووي :  yahoo.com15drmuslimً@او مغاؾلت اليًر
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